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Previously on Heroes...
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Como um seriado sobre heróis que são “gente Como a gente” está reinventando 
a maneira de se desenvolver, assistir e interagir Com um Conteúdo que Começa 
(mas não termina) na televisão.  Por  Maurício Mota
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“Ah, lá vem mais um texto sobre esses seriados que eu 
não assisto mas que está todo mundo falando à respeito”, 
pode estar pensando o leitor desavisado, mais interessa-
do com o que está acontecendo de concreto e tangível na 
sua realidade do conteúdo, da interatividade e da publi-
cidade, e não com mais uma ficção fantasiosa com caras 
que voam e se curam em segundos.

Mas na verdade o seriado Heroes é, na prática, o sonho 
de muitas marcas e agências em todo o planeta: atinge 
milhões de pessoas; é vendido em todo o mundo; tem di-
versos desdobramentos; anunciantes fechados até o fim 
da temporada (tanto no break quanto na inserção através 
de product placement) ; é objeto de estudo de universida-
des do mundo inteiro e também do MIT (Massachussets 
Institute of Technology) e tem cases impressionantes 
de UGC (capa de nossa edição mais recente). Isso tudo 
numa realidade em que um episódio – dependendo da 
complexidade – pode chegar a US$ 5 milhões de custo 

de produção. 
E mesmo assim a conta fecha? Sim. E muito pela mu-

dança do formato narrativo: de analógico, para digital. 
De audiência com hora marcada (Appointment TV) para 
audiência envolvida (Engagement TV).

os Protagonistas da revolução
Heroes já é considerado um dos grandes protagonistas 

da transformação (e na opinião de muitos especialistas, 
sem volta) da televisão.

No ápice da greve dos roteiristas nos EUA a revista Meio 
Digital entrevistou e passou quatro dias no Massachus-
sets Institute of Technology (MIT) com Jesse Alexander 
e Mark Warshaw, duas peças importantes no contínuo 
processo de inovação de Heroes. Os dois estavam pre-
sentes no MIT para assistir e participar do evento “Futu-
res of Entertainment 2” (Futuros do Entretenimento 2), 
que também é pauta dessa edição de Meio Digital.
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no ápiCe da greve dos roteiristas nos eua, a revista meio digital passou quatro 
dias no mit Com Jesse alexander e mark WarshaW, duas peças importantes no 
Contínuo proCesso de inovação de heroes.

• Entretenimento Cross-Media
• Marketing Integrado
•Media Agnostic
•Entretenimento Multiplataforma
• Comunicação multidisciplinar
“Quando comecei no Heroes tivemos uma longa reu-

nião com todos os departamentos de marketing possíveis 
da NBC. E na primeira hora todos só falavam em 360, 
360, 360, integração, integração, integração. Um discurso 
vazio. Teve um momento em que eu precisei parar tudo 
e organizar. Como assim 360?  Vamos destrinchar as me-
lhores histórias e depois nós vemos aonde aplicá-las!! 
Trabalhar com o conceito de transmedia e passá-lo para 
quem executa e vende para as marcas, ajudou muito.”, 

disse Mark, colocando que todos ficam muito preocupa-
dos em integrar mas esquecem do recheio, da história.

Contar histórias transpondo mídias é uma coisa essen-
cial e muito poderosa para um ativo tão caro e trabalhoso 
como um seriado, pois o que está em pauta não é a audi-
ência das mídias possíveis e sim o quanto a história cabe 
e se desdobra nelas. Não há supremacia do off sobre on. 
O conceito nasceu a partir do livro “Convergence Cul-
ture” (ainda inédito no Brasil), de Henry Jenkins, consi-
derado um dos maiores especialistas em convergência e 
cultura pop do mundo. 

O conceito e sua aplicação no tão falado cenário de 
fragmentação de audiência é uma oportunidade e tan-
to de otimizar esforços e mobilizar muita gente. “Mas 

Jesse, produtor executivo e roteirista do seriado, tem 
no seu currículo seis temporadas do seriado Alias, a pri-
meira temporada de Lost e diversos roteiros de games 
para console. Mark, diretor de transmedia storytelling, 
trabalhou por seis anos no seriado Smallville (sobre a 
adolescência do Super-Homem) desenvolvendo os des-
dobramentos online, licenciamento e ações de branded 
entertainment.

“A diferença de Smallville para Heroes, é que no pri-
meiro fomos testando o que fazer, era mais intuitivo. Em 
Heroes nós pudemos sentar com a equipe que cria para a 
TV desde o início, para aplicar o transmedia storytelling  
plenamente”, disse Mark comparando os seriados dos 
quais participou. “Não é uma coisa à reboque, aonde nós 
passamos os roteiros para a equipe do Mark e eles sim-
plesmente bolam o que vai para as outras mídias. Tudo é 
criado junto e existem coisas incríveis que começam na 
internet e que influenciam diretamente o que vai para o 
ar, modificando nossos enredos. Todos são roteiristas do 
seriado, ele não vai mais somente para a TV”, completou 

Jesse. E ter passado por dois grandes cases de mobiliza-
ção tanto na TV quanto fora dela – Alias e Lost – ensinou 
muito à ele: “Heroes é uma evolução, um aprendizado de 
tudo de bom e de ruim que nós fizemos de conteúdo além 
da TV nos outros seriados. Me lembro de criar enigmas 
para o Alias e colocá-los na internet na mão, com ajuda 
de um programador (risos). E o Lost Experience nos en-
sinou que interatividade é vital, mas não podemos vincu-
lar um conteúdo importante para entender o seriado mas 
que só será descoberto através do game. Quem não sabia 
ou nao queria jogar ficava muito, muito frustrado.”

transMedia storytelling e o vazio 360 graus
O foco do Transmedia Storytelling é um só, no que 

diz respeito às marcas: uma estratégia focada em marca 
como conteúdo. E não marca COM conteúdo ou marca 
bancando o conteúdo. Olhando superficialmente, pode-
ríamos chamar transmedia storytelling de:

• Conteúdo 360
• Convergência

Cada detalhe da série, 
cada momento, cada 
sub-produto é pensa-
do de forma integrada 
para fazer parte de um 
todo em que as pla-
taformas digitais são 
essenciais.É a conver-
gência da cultura pop.
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alguns cases de Heroes

Heroes eVolUTions
a nbC tem cerca de 43 programas (dos mais diversos gêneros, incluindo seriados consagrados 
como 30 rock e o programa de jay leno) mas o site da série Heroes (mais de 10 mil páginas) 
detém 25% do tráfego de toda a rede desde que começou.
aplicação de transmedia storytelling: a seção Heroes evolutions é aonde o usuário/espectador 
encontra diversas histórias paralelas e desdobramentos de enredo que enriquecem o seriado, 
mas não inviabilizam o entendimento de quem só assiste na TV.
interatividade: Hana Gliterman é uma personagem que tem o poder de se transportar por ondas 
de rádio e redes de dados e se comunicar e comandar qualquer aparelho de comunicação. 
Codinome Wireless, ela foi desenvolvida para ser a anfitriã do seriado na internet e celular.
“ depois de um determinado episódio, Hana apareceu no site e começou a convocar pessoas 
para sabotarem a manipulação da eleição que o vilão estava montando. a resposta foi 
inacreditável pois milhares de pessoas montaram verdadeiras comunidades para clicar até 
o último segundo do episódio e tentar vencer o mal. acabamos colocando a personagem em 
alguns episódios da TV em função dessa resposta positiva”, disse jesse alexander

Case nissan
isaac mendez, personagem da primeira temporada que tinha o poder de pintar o futuro, se 
sustentava vendendo suas telas e desenhando histórias em quadrinhos a partir delas. no 
seriado, havia o selo dele, chamado “9th Wonders’ que, por mostrar o futuro, era o guia do 
enredo de diversos personagens. 
aplicação de transmedia storytelling: o selo foi colocado exclusivamente online com 
opção de download em pdf ou versão interativa em que o leitor vai virando as páginas. 
solucao para o anunciante: a nissan patrocina todas as edições gratuitas através de um 
anúncio em formato de quadrinhos na revista além de algumas inserções de seus carros 
na história. Hoje a revista virtual é considerada a mais lida da história mundial e a dC 
Comics comprou as edições da primeira temporada e fez a versão impressa em capa 
dura. Vende como água no deserto.
“Vale lembrar que, com a utlização da versão interativa pelos usuários, percebemos uma 
oportunidade e criamos uma versão animada do quadrinho em que o leitor simplesmente 
assiste a revista, sem interagir. o sucesso foi instântaneo pois muitas pessoas não 
querem interagir, querem assistir. isso é o incrível de pensar transmedia: inovamos o 
meio online mesmo sem interatividade.”, comentou mark. 
Talvez o sinal mais emblemático de que a coisa veio pra ficar, é que a nbC criou há alguns 
meses um departamento chamado Transmedia, que contaminará todos os os programas 
e shows de sua grade com o conceito e suas aplicações. isso depois que sprint (mobile), 
Cisco (Ti) e nissan investiram verbas consideráveis em ações de transposição de mídias 
e conteúdo.
Talvez seja um bom momento para o termo “contar histórias” começar a ser levado a sério 
aqui no brasil. Tanto pelas marcas quanto pelos produtores de conteúdo e veículos que 
continuam contando histórias analógicas para uma platéia que tem capacidade para muito 
mais do que seguir o “vá para o nosso site agora”, encontrando apenas replicações e interações 
superficiais. 
Transmedia storytelling não é uma questão de cultura narrativa e sim de intenção e empatia: 
planejando ferramentas e pensando como a marca, o conteúdo e a platéia podem se encontrar, 
se envolver.

“ou a gente tinha liberdade para sentar Com as marCas e os roteiristas Juntos ou 
não tinha Cabimento fazer desdobramentos de uma série Com um tema tão universal.”

requer um dever de casa e uma atenção constante pois 
você precisa entregar bem a sua história em todas as 
mídias. E não adianta simplesmente colocar o seriado 
em streaming no site oficial, precisa ter uma outra his-
tória partindo dali. E ela precisa ser  sedutora e rica o 
suficiente para o espectador daquele momento continuar 
acessando”, coloca Jesse.

O conceito é ótimo. A aplicação também.
Go beyond your television screen and take the next leap 

forward with Heroes Evolutions.

liBerdade Para criar
Mas e a entrega? Quando você tem um seriado como 

Heroes, que foi construído desde o início com esse conceito 
você fica se perguntando se com tanta história para contar, eles 
conseguiram entregar tudo o que queriam. Rindo, Mark reto-
mou a provocação a respeito do 360: “Nós criamos os produtos 
transmedia envolvendo todos os roteiristas da série para a TV 
e temos pessoas que depois focam em aprofundar e aplicar o 
que foi decidido para a internet e celular. E a gente faz isso 

simplesmente por que aumenta a audiência da série dentro e 
fora da TV, agrada as marcas que querem inovar e viabiliza 
os episódios que custam 5 milhões de dólares em média. Ou a 
gente tinha liberdade para sentar com as marcas e o roteiristas 
juntos ou não tinha cabimento fazer desdobramentos de uma 
série com um tema tão universal. O tema não pode se esgotar 
na TV. E as marcas precisam dizer pra gente o que querem 
diretamente. O briefing sozinho, dizendo comunicação 360 é o 
mesmo que nada.”

E o contato direto com as marcas foi enfatizado por Jesse 
como uma ajuda incrível:”Quando sentamos com a Cisco e ela 
nos contou que estava com um protótipo de sistema de vigilân-
cia remota de alta definição, nós criamos dois episódios em que 
essa era uma ferramenta que ajudava tanto os vilões quanto os 
mocinhos, e que tinha uma câmera exclusiva no online. Entre-
gamos uma idéia que a marca amou e que não feriu a nossa 
história, só enriqueceu.”. Além desse case, a Cisco também in-
vestiu bastante em ações de UGC no seriado.

* Maurício Mota foi para o MIT à convite da instituição.

Fotos Exclusivas para Meio 
Digital: nosso repórter 
Maurício Mota invade a 
sala de criação da equipe 
de produção de Heroes.


